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ναχώρηση της Τουρκίας από τη φαιδρή απόπειρα 
συμφωνίας οριοθέτησης με τη Λιβύη, τότε δύσκολα 
θα αποφορτιστεί η ένταση. Αν πρέπει να κάνουμε 
μια πρόβλεψη στη βάση των μέχρι τώρα εξελίξεων 
και με διακηρυγμένη σε όλα τα επίπεδα την αναθε-
ωρητική συμπεριφορά της Αγκυρας, τότε το απαι-
σιόδοξο σενάριο είναι το επικρατέστερο: Ο τουρ-
κικός σχεδιασμός δεν θα μεταβληθεί πριν η Αγκυ-
ρα να ικανοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των δι-
εκδικήσεών της στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Σε αυ-
τό το σενάριο, η Αθήνα έχει συγκεκριμένες επιλο-
γές. Πρώτον, τα κανάλια επικοινωνίας με την Αγκυ-
ρα θα πρέπει να διατηρηθούν ανοιχτά. Η απόφαση 
της Αθήνας να μην αναστείλει την τεχνική συζήτη-
ση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης είναι 
σωστή, όσο και αν κάποιοι και κάποιες στο εσωτε-
ρικό θα σπεύσουν να καταγγείλουν αυτή την από-
φαση ως ενδοτική. Οι ανόητοι ενδημούν παντού. 
Οι προθέσεις της Αθήνας πρέπει να εκπέμπονται 
χωρίς την παραμικρή πιθανότητα παρανόησης.

Δεύτερον, όσα τα πρόδρομα σημάδια μιας κρί-
σης είναι έντονα, είναι κρίσιμο το εσωτερικό μέτω-
πο να είναι όσο ισχυρό γίνεται. Η ευθύνη ανήκει εξί-
σου σε όλους. Οπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, 
είναι σίγουρο ότι και στα καθ’ ημάς υπάρχουν εκεί-
νες οι δυνάμεις που θα προσπαθήσουν να εκμεταλ-
λευτούν πολιτικά την κατάσταση. Ομως, η οικοδό-
μηση και η ανθεκτικότητα ενός πλειοψηφικού μετώ-
που είναι ζωτικής σημασίας. Η κυβέρνηση έχει ευ-
θύνη να ενημερώνει και οι δημοκρατικές πολιτικές 
δυνάμεις οφείλουν να συμπαρατάσσονται. Χωρίς 
αμφιβολία, η στήριξη δεν μπορεί να είναι άκριτη. 
Τα λάθη πρέπει να επισημαίνονται και οι ιδέες να 
κατατίθενται, όμως ο καιρός της δημόσιας κομμα-
τικής αντιπαράθεσης δεν είναι όταν καίει το σίδε-
ρο. Τρίτον, ο διπλωματικός ακτιβισμός της Αθήνας 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να μειωθεί. Οι γραμμές 
με Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Παρίσι, Βερολίνο, Κάι-
ρο, Τελ Αβίβ, αλλά και Μόσχα και Πεκίνο, θα πρέπει 
να είναι διαρκώς ανοιχτές. Προφανώς, οι προσδο-
κίες για συμπαράσταση δεν είναι ίδιες από όλους, 
αλλά τα μηνύματα της Αθήνας πρέπει να είναι δυ-
νατά και ξεκάθαρα.

Τέλος, χωρίς καμία απολύτως πολεμοκάπηλη διά-
θεση, η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα, σε πε-
ρίπτωση που η τουρκική κυβέρνηση έχει αποφασί-
σει να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου, πρέπει 
να είναι χωρίς όρια. Ο φόβος έχει οσμή.

στρατού του Προέδρου της Λιβύης, που υπέγρα-
ψε το επαίσχυντο μνημόνιο με την Τουρκία. Ολα 
όσα αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν αντα-
νακλαστικές κινήσεις της Αγκυρας, αλλά μέρος ενός 
ευρύτερου εθνικού σχεδίου επέκτασης της τουρκι-
κής επιρροής σε χώρες που πριν από έναν αιώνα 
ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένα σχέ-
διο που επεξεργάστηκαν ενδελεχώς οι υπηρεσίες 
του τουρκικού κράτους και εγκρίθηκε από το Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφάλειας, για να υλοποιηθεί στα-
διακά και αναλόγως των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η συνάντηση Μη-
τσοτάκη - Ερντογάν στο Λονδίνο, στο περιθώριο της 
Συνόδου του ΝΑΤΟ, μια συνάντηση που έγινε υπό 
τη σκιά της υπογραφής των προαναφερθέντων μνη-
μονίων, της δημοσίευσης του χάρτη από το τουρ-
κικό υπουργείο Εξωτερικών με την τουρκική ΑΟΖ 
στην ανατολική Μεσόγειο, με βάση τον οποίο μη-
δενίζονται η ελληνική και η υφαλοκρηπίδα της Κύ-
πρου, και υπό το βάρος των δηλώσεων του ίδιου 
του Ερντογάν και άλλων κυβερνητικών αξιωματού-
χων ότι «η τουρκική υφαλοκρηπίδα εκτείνεται εκεί 
που την έχουμε ορίσει εμείς και δεν συζητάμε με 
κανέναν για την οριοθέτησή της», στην ουσία ήταν 
μια απόδειξη της αδυναμίας της Ελλάδας να αντιμε-
τωπίσει την τουρκική επιθετικότητα, που εντάσσε-
ται σε ένα ευρύτερο νεοοθωμανικό σχέδιο επέκτα-
σης της επιρροής της Αγκυρας. Και ένα τέτοιο σχέ-
διο δεν αντιμετωπίζεται με πυροσβεστικές ενέργει-
ες, αλλά μόνο με εθνική στρατηγική, την οποία δυ-
στυχώς δεν έχει η Ελλάδα.

 Τα γεγονοΤα που ακολούθησαν τη δημοσιοποίηση της επιστο-
λής της Τουρκίας της 13ης Νοεμβρίου 2019 στα Ηνωμένα Εθνη με 
τις διεκδικήσεις της, περιφρονώντας τις ελληνικές διεκδικήσεις των 
νησιών και της Κύπρου, σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο από 
την Κρήτη μέχρι την Κύπρο είναι μοναδικά. Η επιστολή έγινε γνω-
στή στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου και απαντήθηκε αυθημερόν. 
Την επομένη, με τηλεοπτική κάλυψη υπεγράφησαν δύο μνημόνια 
συνεννόησης, το ένα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων αρμοδι-
οτήτων στη Μεσόγειο ανάμεσα στην Τουρκία και τη διεθνώς ανα-
γνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης. Το 
περιεχόμενο του μνημονίου για τις θα-
λάσσιες αρμοδιότητες κρατήθηκε μυ-
στικό για ημέρες, μέχρι που κυρώθηκε 
την 5η Δεκεμβρίου. Μία ημέρα μετά τη 
συνάντηση του Ελληνα πρωθυπουργού 
και του Τούρκου Προέδρου, στο περιθώ-
ριο της επετειακής Συνόδου του ΝΑΤΟ.  

Το μνημόνιο αυτό είναι μια συμφωνία 
που ορίζει θαλάσσια όρια με συντεταγ-
μένες και διατάξεις περί θέσεως σε ισχύ, 
περί διευθετήσεων διαφορών, περί τρο-
ποποιήσεώς της, καθώς και για την υπο-
χρεωτική πρωτοκόλληση στα Ηνωμένα 
Εθνη. Η ολοκλήρωση των εσωτερικών 
διαδικασιών, δεδομένων των συνθηκών 
της έωλης συνταγματικότητας που δια-
τρέχει το σύνολο των διεθνών ενεργει-
ών της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της 
Λιβύης, έληξε με την έγκριση του Προε-
δρικού Συμβουλίου. Παρακάμφθηκε η 
έγκριση του Κοινοβουλίου.  

Το μνημόνιο καθορίζει μια λεπτή σε 
πλάτος ζώνη υφαλοκρηπίδας και Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης διαγωνί-
ως από το νοτιοδυτικό άκρο της Τουρκίας ως την ανατολική πλευρά 
της Λιβύης. Οι εκατέρωθεν ακτογραμμές βάσης είναι αρκετά στε-
νές, η δε οριοθετική γραμμή έχει μήκος μόλις 18,5-19 ναυτικά μί-
λια. Η υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, κατά το μνημόνιο, όπως διόρ-
θωσε τις συντεταγμένες το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, εκμη-
δενίζει την επήρεια της Ρόδου, της Καρπάθου, της Κάσου και της 
ανατολικής ακτής της Κρήτης. 

Η προτεινόμενη από την Τουρκία οριοθέτηση είναι αδιανόητη, 
διότι παρεμβάλλονται ελληνικά νησιά, τα οποία έχουν επήρεια. Αυ-
τήν την επήρεια μάχεται η Αγκυρα, με το να διακηρύσσει ότι τα νη-
σιά αυτά μετά το όριο της αιγιαλίτιδας ζώνης τους δεν μπορούν να 
διεκδικούν υφαλοκρηπίδα. Ετσι αυθαίρετα, κάτι που ούτε το Διε-
θνές Δικαστήριο δεν θα δεχόταν χωρίς χρήση των κριτηρίων που 
θέτει. Τα νησιά αυτά συνθέτουν το τόξο Ρόδου, Καρπάθου, Κά-

σου και Κρήτης, που είναι το αναμφισβήτητο για καθένα νησί ση-
μείο βάσης προοπτικής οριοθέτησης της Ελλάδας με την Αίγυπτο. 
Εκμηδενίζεται η επήρεια των νησιών, προκειμένου να ικανοποιη-
θεί η προβολή των τουρκικών νοτιοδυτικών ακτών προς τη Λιβύη. 

Με τη σπουδή της η Τουρκία αποκαλύπτει και τις επιδιώξεις της 
να προκαταλάβει την Ελλάδα. Να κατοχυρώσει τα τετελεσμένα, μέ-
σα από είδος συμφωνίας που το αντικείμενό της ενέχει νομικά προ-
βλήματα. Να εξουδετερώσει την επήρεια των νησιών. Να ματαιώ-
σει την προσδοκία της Ελλάδας και να της στερήσει να ασκήσει τα 

ipso facto δικαιώματά της που παράγουν 
τα νησιά της, που είναι η μόνη πρόσβα-
σή της στην ανατολική Μεσόγειο. Να την 
εμποδίσει σκοπίμως από την οριοθέτηση 
με την Αίγυπτο. 

Η Τουρκία αποκλείει την ευλόγως νό-
μιμο δικαιούχο, την Ελλάδα, από το να 
οριοθετήσει και απολαύσει τα δικαιώμα-
τά της, προκειμένου να αποκτήσει δικαι-
ώματα βάσει μιας συμφωνίας με μια χώ-
ρα, τη Λιβύη, η οποία μαστίζεται από μια 
συνταγματική κρίση που έχει προκαλέσει 
ο πολυετής εμφύλιος. Και την οποία χώ-
ρα εκμεταλλεύεται πολιτικά προκειμένου 
να πετύχει ένα όφελος που υπό συνθήκες 
νομιμότητας δεν θα πετύχαινε. Θα ήταν δι-
αφορετική η επιλογή της Λιβύης υπό άλ-
λο ομαλό καθεστώς. Προκαλείται έτσι ζη-
μία στην Ελλάδα. Η παράπλευρη αρνητι-
κή συνέπεια μιας τέτοιας κίνησης είναι ότι 
θα αποστερηθεί και η Αίγυπτος από ένα 
σημαντικό ποσοστό υφαλοκρηπίδας, το 
οποίο θα της απέφερε η λογική οριοθέτη-
ση με την Ελλάδα. 

Ακόμη, δε, είναι παραβατική και κακό-
πιστη συμπεριφορά ότι η οριοθέτηση με βάση τις αρχές ευθυδικί-
ας, αποκλείοντας τα νησιά, αποσκοπεί στη ζημίωση της Ελλάδας. 
Οι αρχές δεν ίσχυσαν μεταξύ των συμβαλλομένων, αλλά χρησιμο-
ποιήθηκαν αυθαίρετα, και ως προς την ερμηνεία και ως προς την 
εφαρμογή, για να εκμηδενισθεί η επήρεια των ελληνικών νησιών. 
Πλην, όμως, η Ελλάδα δεν είναι συμβαλλόμενη και στο μνημόνιο 
αυτό επιβάλλεται μια μέθοδος οριοθέτησης χωρίς τη συναίνεσή 
της. Το μνημόνιο αμφισβητείται από την Ελλάδα. Δεν είναι αντιτά-
ξιμο έναντι της Ελλάδας. 

Παρότι θα ήταν δυνατόν να λυθούν πολλές από τις εκατέρωθεν δι-
εκδικήσεις μέσω επαφών και διαλόγου αντί της μονομέρειας, εντού-
τοις η Τουρκία προχώρησε σε αυτή την αδιανόητη κίνηση. Η προ-
σέγγισή μας για μια συνολική οριοθέτηση χωρίς τετελεσμένα, αν 
και φαίνεται να απομακρύνεται, πρέπει εις πείσμα να επιδιώκεται.

 Κρίσίμο παράγοντα για τα εθνικά ζητήματα του Ελληνισμού 
στον γεωγραφικό και ζωτικό χώρο γεωπολιτικής, γεωοικονομικής και 
γεωπολιτισμικής δράσης του, που μπορούμε να ορίσουμε ως τον 
υδάτινο άξονα Μαύρη Θάλασσα - Στενά 
- Αιγαίο - ανατολική Μεσόγειος, αποτελεί 
το πώς αντιμετωπίζονται τα εθνικά μας 
δίκαια από τους παγκόσμιους γεωπολι-
τικούς δρώντες, όπως οι ΗΠΑ.

Μέσα στο πλαίσιο αποσαφήνισης της 
επίσημης πολιτικής της Ουάσιγκτον ανα-
φορικά με μια παράμετρο των ελληνο-
τουρκικών ζητημάτων, του Κυπριακού, 
και συγκεκριμένα του ζητήματος των θα-
λάσσιων ζωνών, υπήρξε ερώτημα προς 
το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το 
οποίο σε μετάφραση έχει ως εξής: «Ακο-
λούθως των συναντήσεων στο υψηλότε-
ρο επίπεδο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
με τις ηγεσίες των κρατών αυτών, είναι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες πεπεισμένες και 
σκοπεύουν να ζητήσουν -επισήμως μέ-
σω μιας δήλωσης- από την Τουρκία να 
απόσχει από παράνομες δραστηριότη-
τες εξόρυξης όχι από τα διεθνή ύδατα, 
αλλά από την Αποκλειστική Οικονομι-
κή Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας;».

Η απάντηση από το υπουργείο Εξω-
τερικών των ΗΠΑ, με ημερομηνία 26 
Νοεμβρίου 2019 και μέσω ηλεκτρονι-
κού μηνύματος, ήταν αφοπλιστική: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
σταθερές στο μήνυμά τους αναφορικά με τις δραστηριότητες εξό-

ρυξης σε περιοχές για τις οποίες η Κύπρος ισχυρίζεται (claims) ως 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της…».

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό πως οι ΗΠΑ δεν προχωρούν στο αυ-
τονόητο, δηλαδή να χαρακτηρίσουν πα-
ράνομες τις τουρκικές δράσεις και να ανα-
γνωρίσουν Αποκλειστική Οικονομική Ζώ-
νη στην Κύπρο.

Η συγκεκριμένη στάση έχει να κάνει 
μεν με ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέρο-
ντα των ΗΠΑ, όμως η τήρηση υποτιθέμε-
νων «ίσων αποστάσεων», πρώτον, εξισώ-
νει «θύτη» και «θύμα», δεύτερον, ενισχύει 
την προκλητικότητα της Τουρκίας, με εμ-
φανές αποτέλεσμα το μνημόνιο που υπέ-
γραψε με τη Λιβύη, τρίτον, οδηγεί, αντί να 
απομακρύνει, την περιοχή σε κρίση και κυ-
ρίως αποδεικνύει πως το ελληνικό πολιτικό 
σύστημα για δεκαετίες αδυνατεί να πείσει 
για το αυτονόητο.

Και τώρα τι κάνουμε; Συντασσόμενοι 
όλοι πίσω από μια ιστορικής σημασίας δι-
πλωματική, περιφερειακή και παγκόσμια 
εκστρατεία υπεράσπισης των εθνικών δι-
καίων μας και πείθοντας τόσο την Τουρκία 
όσο και τη διεθνή κοινότητα για την απο-
φασιστικότητα υπεράσπισης των κυριαρ-
χικών μας δικαιωμάτων ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ, κα-
θοδηγούμε τις εξελίξεις και δεν τις ακολου-
θούμε. Το έθνος των Ελλήνων, σφυρηλα-

τώντας την εθνική του ενότητα και το φρόνημα, θα καταδείξει σε 
εχθρούς και φίλους πως δεν αποτελεί βορά στις επιδιώξεις τους.

Το μνημόνιο 
του 2019 στο 
μικροσκόπιο

Οι ΗΠΑ, η 
κυπριακή ΑΟΖ 

και η «απάντηση» 
του Ελληνισμού
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